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Overordnet mål for elever og lærlinger på yrkesfag
Et overordnet mål for yrkesfaglig videregående opplæring er at alle elever og lærlinger skal gjennomføre
opplæringen med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller arbeidsliv. Regionplan Agder
peker på levekårsutfordringene i Agder. Økt gjennomføring et virkemiddel for å nå målene om bedre levekår.
For å lykkes med et så ambisiøst mål må det arbeides kontinuerlig med kompetanseutvikling og forbedring av
den yrkesfaglige opplæringen.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i yrkesfagene.
Agder fylkeskommune mottar statlige midler til kompetanseheving innen yrkesfagene, også kalt DEKOMP-y.
Mål for ordningen er:
• Styrket kompetanse og kvalitet i videregående skoler og i lærebedrifter utfra lokale behov.
• Langsiktig og styrket samarbeid mellom skole og næringsliv.
• Gjensidig kompetanseutvikling ved utveksling av kunnskap og erfaring mellom aktørene i fag- og
yrkesopplæringen.
Målgruppene for kompetansetiltakene i ordningen er:
• Yrkesfaglærere i videregående skoler.
• Instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift.
• Prøvenemndsmedlemmer.
Fylkeskommuner kan inkludere andre yrkesgrupper eller aktører i sine tiltak, dersom de finner det
hensiktsmessig for kompetansebyggingen lokalt. Dette kan være lærere som underviser i fellesfag på yrkesfag
(fellesfaglærere), lærere som underviser på yrkesfag ved fagskoler og avdelingsledere og rådgivere for
yrkesfaglige utdanningsprogram

Kriterier for bruk av de desentraliserte midlene
Det skal etableres ett samarbeidsforum i hver fylkeskommune. Samarbeidsforumet skal vurdere hvordan lokale
behov for kompetanseutvikling kan møtes
Samarbeidsforumet skal bli enig om en langsiktig plan for prioriterte kompetanseutviklingstiltak.
Samarbeidsforumets kompetanseutviklingsplan skal beskrive:
• Hvilke tiltak som skal prioriteres, hvilke målgrupper som skal delta i tiltakene og tiltakenes varighet.
• Den andelsmessige disponeringen av midlene mellom fylkeskommunen og de øvrige aktørene, som
legges til grunn i videre anskaffelse.
• Fylkeskommunenes egenfinansiering (eksempelvis i form av egne midler og/eller en ressursstilling).

.

Føringer for desentralisert ordning viser til at hospiteringsordningen skal videreføres og at fylkeskommunen
skal legge til rette for at ordningen styrkes. Fylkeskommunen er også gjennom føringsskrivet forpliktet til å ha
et særlig fokus på de behovene for faglig støtte som instruktører, faglige ledere og prøvenemnder kan tenkes å
ha som følge av Fagfornyelsen. Dette inkluderer nye læreplaner på yrkesfag og ny yrkesfaglig struktur.
Ordninga søker å møte behovene for faglig støtte gjennom samskaping.
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Styringsdokumenter og aktuelle lenker
Kunnskapsdepartementet; Stortingsmelding 28 (2015-2016)
Utdanningsdirektoratet; ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogram
Utdanningsdirektoratet; Tilskuddsordning til kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæring
Lovdata: Retningslinjer for tilskuddordning for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen
Agder fylkeskommune: Kompetanseutvikling innen yrkesfagene
Agder fylkeskommune: Regionplan Agder 2030
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Samarbeidsforum
Det er satt sammen et samarbeidsforum bestående av to rådgivere fra Utdanningsavdelingen i Agder
fylkeskommune, arbeidsutvalget i yrkesopplæringsnemnda, representant fra lærerorganisasjonene,
representant fra de offentlige skolene, representant fra de private videregående skolene og to representanter
fra tilbyderne. Samarbeidsforumet skal utvikle en langsiktig kompetanseutviklingsplan for midlene.

Samarbeidsforumet for 2021
Fra administrasjonen:
Miriam Engelskjøn (Rådgiver, avd. for opplæring og karriereveiledning)
Even Haldorsen (Rådgiver, avd. for fag- og yrkesopplæring)
Representanter fra yrkesopplæringsnemnda:
Anne Klepsland Simonsen (NHO)
Dagfinn H Svanøe (LO)
Representant for de offentlige videregående skolene:
Morten Torkelsen (Rektor, Kvadraturen vgs)
Representant for de private videregående skolene
Preben Lohne (Avd.leder, Øvrebø vgs)
Representant for lærerorganisasjonene
Vemund Jensen (Utdanningsforbundet)
Representanter for tilbyderne
Gunnbjørn T. Engehagen (Rektor, Fagskolen i Agder)
Hans Otto Ringereide (Senter for yrkesfag, UIA)
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Mandat for samarbeidsforum

Arbeidsmåte/framdriftsplan:

Fylkeskommunen har ansvar for å definere og prioritere hvilke etterutdanningstiltak det er behov for å
gjennomføre. Private skoler skal inkluderes. Lokale kompetansenettverk kan komme med innspill til
Samarbeidsforumet. Innspillene målbæres gjennom representantene i samarbeidsforumet, som representerer
sine nettverk inn mot fylkeskommunen.
Aktørene i Samarbeidsforum skal bli enige om en felles og langsiktig kompetanseutviklingsplan
Utdanning har ansvar for å sikre innspill fra de ulike nettverkene, og foreta en samlet vurdering av disse før
forslag til kompetanseutviklingsplan legges fram.

Milepæler i arbeidet:

Utdanning er ansvarlig for utarbeiding av årshjul.
Møtehyppighet: 3 ganger i året; vår, høst, vinter. Møtene skal tilpasses tema i årshjulet. På det siste møtet i
året skal Samarbeidsforumet evaluere tiltak og justere eksisterende planer hvis behov.
Søknadsfrist for midlene settes til 15. april 2021, rapport leveres ved utgangen av juni 2021.

Den enkeltes ansvar:

Alle medlemmene i Samarbeidsforumene møter som representanter for sitt nettverk.
Ansvarlige rådgivere fra Utdanning har ansvar for å avholde møtene i Samarbeidsforum; innkalling,
møtestruktur, referat mv. Rådgiverne har videre ansvar for budsjett og saksbehandling av søknader om midler.
Rådgiverne rapporterer til Utdanningsdirektoratet.

Avgrensing:

Fagfornyelsen er et prioritert område i perioden 2019-22. Det er viktig at tankene i Fagfornyelsen er forankret,
ikke bare i skolene og blant de pedagogisk ansatte, men også i fylkeskommunens samarbeidspartnere i
samfunns- og arbeidsliv.
Fagfornyelsen fordrer et skifte også ute i praksisfeltet, og det er derfor avgjørende at man setter i gang
kompetansehevingstiltak som favner bredt, og som fører til varig endring. Tiltakene må være tjenlige, og skal
forankres i samarbeidsforum.
Hospiteringsordningen fortsetter, og utvikles.
Det er viktig at alle kompetansehevingstiltak som omhandler samarbeid skole-arbeidsliv ses i sammenheng og
styrker hverandre.

Implementering:

Deltakerne i samarbeidsforum må gjennom sine kanaler informere ut, samt komme med innspill inn til
Samarbeidsforum..

Rammebetingelser:

Den enkelte bidrar med egen arbeidstid. Rammen består av de årlige tildelingene som skal fordeles
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Økonomiske rammer
Midler knyttet opp mot samarbeidsforum og langsiktig kompetanseutviklingsplan
Tildeling fra Utdanningsdirektoratet for 2021:
Ubenyttede midler fra 2020:
Totalt:

2.749.000.2.117.000.4.866.000.-

Fylkeskommunens egenfinansiering vil være bundet opp i frigjøring av tid for definerte rådgivere fra avd. for
opplæring og karriereveiledning og avd. for fag- og yrkesopplæring.
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Langsiktig kompetanseutviklingsplan 2020-2023
Kompetansebehovet

I føringer for kompetanseutvikling for desentralisert ordning for yrkesfag (Dekomp-y) heter det at det skal
utvikles en felles og langsiktig kompetanseutviklingsplan. Planen skal baseres på en kartlegging og analyse av
det lokale kompetansebehovet i målgruppene for ordningen. Kompetanseutviklingsplanen skal beskrive hvilke
etterutdanningstiltak som skal iverksettes og hvordan disse skal prioriteres og innrettes. Kompetansearbeidet
må naturligvis knyttes opp til økt kvalitet for opplæring i yrkesfagene, og på den måten at flere elever og
lærlinger fullfører og består opplæringen. Tiltakene skal utvikles gjennom samskaping.
Følgende ligger til grunn for vurdering av behovene:
Gjennom dialog med skolene og Fagforumene knyttet til de ulike yrkesfagene om ønsket
kompetanseheving, ser man for seg at ordningen kan tilby gode kompetansehevingstiltak knyttet
til Dekomp Y sitt hovedtema; Fagfornyelsen.
Gjennom ytterligere styrking av YFF ved hjelp av Dekomp Y midler ønsker vi å understøtte og føre
videre det gode arbeidet som allerede gjøres. Et godt samarbeid mellom skole og bedrift gjennom hele
yrkesfagløpet er essensielt for at elevene våre skal kunne bli kyndige arbeidstakere som bidrar positivt
inn på arbeidsplassen. Kompetanseheving både i skole og bedrift er en viktig faktor her.
Undersøkelse blant opplæringskontorene. Det ble i 2019/20 sendt ut en spørreundersøkelse til
opplæringskontorene hvor de ble bedt om å gi en tilbakemelding på kompetansebehov. I tillegg er det
jevnlige samhandlingsmøter med opplæringskontorene, hvor det kommer innspill som kan kobles til
kompetanseheving.
Lærlingeundersøkelsen. Lærlingeundersøkelsen gjennomføres årlig, og er lærlingenes tilbakemelding
på arbeidsmiljøet deres.
Opplæringsloven. Fag- og yrkesopplæringen er lovregulert. Det er nødvendig med jevnlig skolering i
opplæringsloven.
Lærlingenes tilbakemelding i lærlingeundersøkelsen er gode. Trivselen blant lærlingene i Agder er bedre enn
nasjonalt snitt og færre opplever å bli mobbet. Lærebedriftene har fokus på lærlingenes trivsel. Samtidig oppgir
fortsatt lærlinger at de blir mobbet. § 4-4 i opplæringsloven omtaler rettighetene og pliktene til lærebedriftene,
og sier bl.a at lærebedriften skal «… skape eit godt arbeids- og læremiljø». I tillegg knyttes også lærlingenes
trivsel og opplevelse av mobbing opp mot at stadig flere ungdommer har utfordringer rundt psykisk helse.
Opplæringskontorene ønsker også økt fokus og opplæring i arbeidet med psykisk helse. Det er et mål at ingen
lærlinger skal oppleve mobbing.
§ 4-4 i opplæringsloven sier at lærebedriften skal «utvikle ein intern plan for opplæringa, for å sikre at
lærlingen, praksisbrevkandidaten, lærekandidaten eller kandidaten for fagbrev på jobb får ei opplæring som
tilfredsstiller krava i læreplanen». I lærlingeundersøkelsen oppgir 1/3 av lærlingene at de ikke har en intern
plan for opplæringen. Fag- og yrkesopplæringen opplever også at i saker hvor lærlingen avviker fra forventet
progresjon i opplæringen, kan fortsatt manglende planlegging være en medvirkende årsak.
Opplæringskontorene gjennomfører egne kurs for sine faglige ledere og instruktører. Generell innføring i lover
og forskrifter, kvalitetssikring av opplæringen, samt problemstillinger instruktører og faglig ledere kan oppleve i
arbeidet med lærlinger er aktuelt innhold på kursene. Opplæringskontorene ønsker støtte i dette arbeidet.

Revidering

Den langsiktige kompetanseutviklingsplanen skal revideres hvert år i Samarbeidsforum. Bakgrunn for endring
skal forankres i nye elementer fra lokale kompetansekartlegginger og erfaringer fra søknader og tildelinger
foregående år.
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LK20 / Fagfornyelsen
Samarbeidsutvalget ble tidlig enige om at midlene i Dekomp-Y ordningen skulle brukes til å støtte skole og
arbeidsliv med implementering av Fagfornyelsen. Dette har siden vært førende for tildeling av midler fra
fylkeskommunen sin side.
Fra Utdanningsdirektoratet kommer det en rekke føringer for dette arbeidet.
Fagfornyelsen innebærer at alle læreplaner for fag i grunnskolen, videregående skole og opplæring i bedrift blir
fornyet. De nye læreplanene begynte å gjelde fra august 2020. Overordna del av læreplanverket er også ny.
Det er innholdet i fagene som blir nytt. Skolen skal med noen få unntak tilby de samme fagene som i dag.
Unntakene gjelder på yrkesfag, der noen av utdanningsprogrammene blir nye og noen fag slås sammen. Det er
derfor ekstra viktig med tjenlige kompetansehevingstiltak her.

Læreplanene fornyes for:
•
•
•
•
•

grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående
valgfag på ungdomsskolen
programfagene på yrkesfag
programfagene på studieforberedende
Vg3 opplæring i bedrift

Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på.
Overordnet del av læreplanverket

Tverrfaglige temaer

Læreplanverket har tre tverrfaglige temaer:
• demokrati og medborgerskap
• bærekraftig utvikling
• folkehelse og livsmestring
Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som inngår i læreplanene der de er en sentral del av
kompetansen i faget.

Stortingsmelding nr. 28

Arbeidet med nye læreplaner i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående bygger på
stortingsmelding nr. 28: Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet.

Ny tilbudsstruktur på yrkesfag

Bakgrunnen for arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag er ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene.
Arbeids- og næringsliv, prøvenemndsmedlemmer instruktører og faglige ledere samt
prøvenemndsmedlemmer har behov for kompetanseheving med tanke på endringene som ligger i
Fagfornyelsen. Her blir samarbeidet mellom fylkeskommunen og samarbeidsforum viktig.
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Satsingsområder på primærmålgruppene

Yrkesfaglærere i videregående skoler

Det er i stor grad Fagfornyelsen, og implementeringen av nye læreplaner som styrer satsningen i skolene. Det
er viktig at tiltakene rettet mot yrkesfaglærerne ses i sammenheng med tiltakene for fellesfaglærerne
som ligger i planen for Dekomp-S i relevans og omfang. Tiltakene rettet mot yrkesfaglærerne bør være
spesialtilpasset de forskjellige fagene. Samtidig er det rom for å inkludere mer generelle tiltak som omhandler
læringsledelse, relasjonsbygging, veiledning og elevmedvirkning. Tiltakene som utvikles kan legge grunnen for
yrkesrelevant og yrkesdifferensiert opplæring.
Form og innhold på tiltakene kan utvikles gjennom samskaping og erfaringsutveksling.
For å møte kompetansekravet til arbeidslivet ønsker Samarbeidsforum å ha åpning for at fylkeskommunen
bevilger midler til blant annet prosjekter som kan tenke nytt i forhold til utnyttelse av utstyr i videregående
opplæring.

Instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift

Fagfornyelsen
Nye læreplaner møter lærebedriftene fra 2022. Med utgangspunkt i samskaping må det iverksettes tiltak for å
kompetanseheve alle godkjente faglige ledere og instruktører. Form og innhold på tiltakene utvikles i dialog
mellom tilbyder og oppdragsgiver.
Utvikling av intern plan
Alle lærlinger skal ha en intern plan for opplæringen. For å sikre dette må det med utgangspunkt i samskaping
iverksettes tjenlige tiltak for å kompetanseheve alle godkjente faglige ledere og instruktører.
Mobbing / psykisk helse
Alle lærlinger har rett på et godt arbeidsmiljø. For å sikre dette må det med utgangspunkt i samskaping
iverksettes tjenlige tiltak for å kompetanseheve alle godkjente faglige ledere og instruktører.
Kurs i regi av opplæringskontorene
Opplæringskontorene kan gjennom en enkel søknad få støtte til gjennomføring av interne kurs og andre tiltak
som fører til kompetanseheving. Innholdet godkjennes av rådgiver i faget, som gjerne også involveres i kursene
for å informere om roller i fag- og yrkesopplæringen.

Prøvenemndsmedlemmer

Vurderingsfaglig kompetanse
Prøvenemndene er satt sammen av kandidater fra næringslivet. De har med få unntak pedagogisk kompetanse.
Vurderingsfaglige kurs må kjøpes eksternt eller utvikles og vurderes obligatorisk for prøvenemndene.
Fagfornyelsen
Prøvenemndene vil fra 2023 vurdere fagprøver med grunnlag fra nye læreplaner. Kurs må kjøpes eksternt eller
utvikles slik at prøvenemndsmedlemmene er forberedt på å møte de nye læreplanene. Nye fag krever nye
prøvenemnder. Nye prøvenemnder må få obligatorisk opplæring gjennom samlinger, kurs eller webinarer.
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Årshjul Dekomp-y 2021
Måned
Januar
Februar

Mars
(Medio)
Mars
16.
April
15.
Mai

Juni
(Primo)

Juni
(Medio)

August

September
13.
November
Desember
(Medio)

Gjøremål
Oppsummering av forrige år,
planlegge neste år
Forslag til plan legges frem for
ledergruppe på Utdanning.
Planlegge møte i
Samarbeidsforum
Møte i Samarbeidsforum

Oppfølging/innhold
Møter i styringsgruppa

Ansvarlig
EH, ME

Planen med eventuelle forslag til
revideringer sendes til medlemmene
i Samarbeidsforum samtidig med
innkalling til møte medio mars.

EH, ME

Planen vedtas i og kommuniseres ut
av medlemmene i Samarbeidsforum

EH, ME

Nasjonal Nettverkssamling
Søknadsfrist Dekomp-Y alle
målgrupper
Møte i styringsgruppa
Eventuell tilbakemelding til
søkere for korrigering av søknad.
Saksbehandle, innstille og
utbetale innkomne søknader

Vedtak og utbetalinger av
søknader

Søknadsfrist Hospitering og YFL2
Slutten av august, beg av
september (kun 2021)
Møte i Samarbeidsforum
Rapportering på bruk av midler
Møte i Samarbeidsforum

EH, ME,
LK
2021: Søknader kan ettersendes til
og med 15.mai
EH, ME,
ÅK, OE
ME: Innstiller søknader som kommer
fra skolene for målgruppen
programfaglærere på yrkesfag.
EH: Innstiller søknader som kommer
fra målgruppene Instruktører /
faglige ledere i lærebedrifter og
prøvenemnder
ME: Målgruppe programfaglærere

EH, ME

EH: Målgruppene Instruktører /
faglige ledere i lærebedrifter og
prøvenemnder.
Gjennomgang – bruk av
midler/søknadene
Tema: YFF
Nettbasert rapportering
Oppsummering av året
Nødvendige tilpasninger og
endringer i planer mv
Tema: Hospitering
Bør det være en obligatorisk ordning
i VGS?
Hvordan få til hospitering fra
arbeidslivet og inn i skolen?
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EH, ME

EH, LK,
ME
EH, ME

Medbestemmelse og behovsanalyser
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1.

For alle gjelder at man iverksetter og/eller kommuniserer ut den vedtatte
kompetanseutviklingsplanen.

2.

For skolene skal medbestemmelse sikres gjennom følgende prosess:
• Januar / februar: overordnet plan og årsplan drøftes i informasjons- og drøftingsmøtet
• Midten av mars: info om ordningene sendes fra fylkesadministrasjonen ut til skolene. Lokal
drøfting å skolene om hvilke ordninger skolene skal søke på.
• 15. april: Utlysning med påfølgende informasjon om ordningene internt på skolen, med frist for
begrunnet søknad.
• Dato: lokal drøfting på skolene hvilke søknader som godkjennes. Rektor sender søknad samlet til
skoleeier innen søknadsfrist. Midlene skal brukes som del av / supplement til utviklingsarbeid –
pågående og begynnende – som kan forankres i skolens egen utviklingsplan

3.

For opplæringskontor og lærebedrifter skal kompetanseutviklingsbehovene forankres i kartlegging på
en måte som involverer faglige ledere og instruktører i lærebedriftene.

4.

Avdeling for fag- og yrkesopplæring administrerer prøvenemndene. Avdelingen har ansvar for å
kartlegge behovene hos det enkelte prøvenemndsmedlem.

